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1. Meddelelser fra formanden
- Indkøb af supersparepærer
- Ny container
- Møde med Peter Olsen
- Møde med udvalg og klub-i-klub
- Sekretariatets åbningstid
2. Meddelelser fra Kassereren
- Medlems situationen
- Møde med bankforbindelsen
- Indbetalinger 1.1.
3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdoms- /eliteudvalg
- Besøg af Bjørn Sørensen
- Orientering om aktiviteter
- Distrikt turnering
- Træner
- Brochure til ophængning
b. Klubhus
- Pris for leje af klubhus
- Fyrrum og øldåser
c. Turneringsudvalg
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g. Regel- og handicap
h. Informationsudvalg
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3. A Meddelelser fra andre
- Forsikringer
- Mikrofonanlæg
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5. Huskeliste fra tidligere møder
- Leasing aftaler om nye maskiner
- Bolde til rangen
6. Andre punkter til orientering
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- Alarm i Vesterled
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1. Meddelelser fra formanden (AL).
- Indkøb af supersparepærer.
Torben vil indkøbe supersparepærer til klubhuset. Der skal skiftes pærer overalt i huset og det
kan ske i flere tempi.
Indkøbet godkendes og skal ske indenfor det budget, der er udmeldt til klubhusdriften.
Torben orienteres om status på budget.
- Ny container
Vi har fået et tilbud om en container. Måske kan det være en del af løsningen på
vognopbevaring. Henning Madsen ser på sagen, men flere i klubben skal involveres hvis
containeren kommer til klubben.
- Møde med Peter Olsen
Allan Larsen og Jesper Helmer vil inden sæson-start mødes med Peter Olsen, for at få nogle
detaljer som juniortræning på plads. Jesper kontakter Peter og arrangerer et møde først i marts.
- Møde med udvalg og klub-i-klub
Allan Larsen og Jesper Helmer vil helt traditionelt holde møde med udvalg og klub-i-klub i løbet
af marts måned. Jesper arrangerer.
- Sekretariatets åbningstid
Der er stadig ingen permanent løsning i sekretariatet. Åbningstiden har i januar været onsdage
mellem 15.30 og 18.00. Denne ordning fortsætter, hvor bestyrelsen vil være i klubhuset om
onsdagene. Mail vil blive besvaret oftere, da vi kan videresende og besvare hjemmefra og
økonomien varetages af Bente og Inge i samarbejde.
2. Meddelelser fra kassereren
- Medlems situationen
Der har været en del der har meldt sig ud af klubben hen over vinteren. Vi er nu ca. 20
medlemmer under budget.
- Møde med bankforbindelsen.
Knud Heinrichs har været til møde med vores bankforbindelse. Mødet var meget fredeligt og der
er tilfredshed med den udvikling økonomien er i.
- Indbetalinger 1.1.
Vi gennemgik listen med medlemmer der ikke har betalt.
Vi reagerer på passende måde.
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3. Meddelelser fra udvalgene
a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg
- Besøg af Bjørn Sørensen
Bjørn Sørensen var gæst. Han ville gerne diskutere forholdene for elite holdet.
Med baggrund i sidste år, hvor eliteholdet fik skåret en del i budgettet, ville Bjørn høre, hvordan
det så ud i år. Bestyrelsen kunne ikke love at budgettet for 2011 ville holde uden besparelser,
men vil arbejde for, at det ikke sker.
Bestyrelsen anerkender og støtter, at Bjørn alene står for budgettet, der er udmeldt. Det er
under alle omstændigheder nemmere for alle parter, at der er en og kun en der varetager
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økonomien.
Bestyrelsen blev orienteret om de penge, der bliver brugt og om, hvordan de bliver brugt.
De fleste penge går til 1. holdet.
2.holdet bruger stort set ingen penge.
Det har været – og vil stadig være – en stor værdi at skabe et sammenhold mellem spillerne og
det bruges der så ressourcer på.
Vi diskuterede, hvor mange og hvem der er på holdene i 2011.
Der er usikkerhed om nogle spillere. Bjørn får meget snart et klart overblik over, hvem der er til
rådighed. Bestyrelsen er ikke umiddelbart indstillet på at lade spillere få kontingentfrit
medlemskab for at kunne deltage i 1.holdets kampe. Realistisk set må 1. holdets niveau hellere
afspejle det niveau, som medlemmerne faktisk har.
Specielt er der usikkerhed om 3 spillere. Bestyrelsen har med beslutningerne om
kontingentfrihed, indflydelse på om de kan deltage på eliteholdet og vil meget snart give Bjørn
besked om afgørelserne.
Fra Ungdomsudvalget:
- Orientering om aktiviteter
Hanne Lunddal orienterede om udvalgets planer for ungdommen.
- Herunder at Mini-tour ikke bliver aktuelt i år, men at spillerne vil kunne komme til distrikt
turneringer.
Der vil i øvrigt blive afholdt en distrikt turnering på banen i Albertslund den 17.9.
Dette skal skrives ind i kalenderen.
- Udvalget har haft kontakt til ”De unge Golftalenter”. Her er der mulighed for at få støtte til
talentudvikling.
- Udvalget gør også opmærksom på, at der via DGU kan søges midler fra EU. Vi holder øje med
mulighederne.
- Udvalget vil forsøge at lave en sommertur for de unge der vil og kan deltage.
- Træner
Ungdomsholdet efterlyser en træner. Der er usikkerhed om hvorvidt Jannik står til rådighed for
ungdommen i 2011. Dette vil blive taget op med Peter Olsen.
- Brochure til ophængning
Udvalget efterlyste en plakat eller lignende som kan bruges til ophæng på skoler. Det kunne
være medvirkende til at få flere unge til at blive medlem.
b. Klubhus
- Pris for leje af klubhus.
Bestyrelsen har besluttet at prisen for leje af klubhuset skal stige til 1.500,00 kr. fra den
1.6.2011.
- Fyrrum og øldåser
Bestyrelsen ønsker at aflåse fyrrummet. Der opbevares ting derinde som vi gerne vil passe lidt
bedre på og regulering af varmesystemet findes også derinde.
Det vil dog resultere i at beholderen til tomme dåser skal finde en anden plads.
Vi diskuterede hvor og hvordan det kunne ske. En beholder ved øl-automaten er en mulighed
men så skal der være et tætsluttende låg på, da øldåserne lugter ganske grimt.
Alice og Villy tages med på råd når vi nærmer os en løsning.
c. Turneringsudvalg
d. Sponsorudvalg
e. Baneudvalg
- Grønt regnskab
Grønt regnskab er lavet og sendes til Albertslund Kommune, DGU og til Danmarks
Naturfredningsforening (Albertslund)
- Fairways
Fairways nåede ikke den store tur i efteråret, maskiner var bestilt, men det blev vinter, lige nu
ser fairways ikke så godt ud på grund af orme skud. Det er faktisk et sundhedstegn og jorden
har det godt ( rigtig PH værdi) og ormene lufter jorden. Når fairways bliver kørt over med et
slæbenet er ormeskuddene væk igen, og så skal vi prikle og lægge topdressing ud.
Så når det bliver forår har vi fine fairways igen.
- Motorsaven har været flittigt brugt over vinteren.
Flere af de gamle blommetræer er væk og nye træer er plantet
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f. Begynder(kanin) udvalg
- Kaniners mulighed for spil på banen.
I lighed med de foregående år ønsker bestyrelsen at kaniner skal have mulighed for at spille på
banen. Bestyrelsen understreger, at spil for kaniner kun kan ske på de udpegede dage og kun
sammen med klubmedlemmer, der har et handicap under 36.
Bestyrelsen er opmærksom på at der er kommet mange nye spillere som bruger banen på alle
tidspunkter af ugen, og der er dermed ikke de åbenlyse tomme timer på banen som lørdag og
søndag eftermiddag har været.
Vi vil alligevel skabe nogle dage, hvor kaninerne kan komme til at spille, men der vil altså også
blive taget hensyn til den øgede trafik.
- Begynderpakke 2011
Bestyrelsen fastlagde pris og forhold for den begynderpakke som vi vil tilbyde i foråret 2011.
Vi forventer ikke, at der vil være begyndere før 1.4. På det tidspunkt vil Peter Olsen også være
forårsklar.
Der vil blive holdt et møde med Peter Olsen, Bjarne Meyer og bestyrelsen, hvor vi gennemgår
forholdene for begyndere og kaniner. Mødet planlægges først i marts.
g. Informationsudvalg
h. Klub-i-klub: ”60-er”, Dame og Herre
i. Visioner
3. A Meddelelser fra andre
- Forsikringer
Bente Johansen og Henning Madsen har gennemgået klubbens forsikringer. Der er fundet god
grund til at få det hele revurderet og at indhente tilbud fra forsikringsselskaber.
- Mikrofonanlæg
Bestyrelsen vil indkøbe et mikrofonanlæg, som er nemmere at håndtere end det vi allerede har.
4. Meddelelser fra sekretæren
5. Huskeliste fra tidligere møde
- Leasing aftaler om nye maskiner
Punktet blev ikke behandlet.
- Bolde til rangen
Bestyrelsen vil indhente tilbud på nogle nye bolde til rangen.
Vi har allerede fået et tilbud men ønsker at se flere.
6. Andre punkter til orientering
- EDB
Vores computere skal vurderes i forhold til det behov vi har. Vi har nogle nye maskiner som vil
kunne erstatte de gamle, men vi vil have et fuldt overblik over hvad der skal være af maskineri,
netværk og software, før vi gør noget.
- Hjemmeside
Hjemmesiden er ved at forfalde. Den version vi har til redigering fungerer ikke godt længere.
Det vil dog være meget dyrt at få programmet opdateret. Vi overvejer derfor at skifte system og
dermed også brugerflade og udseende på hjemmesiden.
- Alarm i Vesterled
Vi undersøger (igen) hvad der skal til for at overføre alarmsystemet der fungerer i Vesterled til
Alarmen i Albertslund Kommune.
7. Godkendelse af referat
Referatet fra 9.12.2010 blev ikke underskrevet
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Til godkendelse referat nr. 1 - 2010.

Formand Allan Larsen _________________

Kasserer Knud Heinrichs _________________________

Henning Madsen _____________________

Bjørn Foss ____________________________

Inge Johannesson _________________________

Hanne Lunddal____________________________

Jesper Helmer ___________________________
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